
Office 365-palveluun kuuluva Teams-sovellus mahdollistaa kokoustamisen millä laitteella ja missä 
tahansa. Edellytyksenä on ainoastaan se, että käytössä on vähintään internet-yhteys ja moderni selain. 

KETTERÄSTI KOKOUSTAMAAN! 
 

TEAMS JA KOKOUKSET 

Mistä tahansa, millä tahansa laitteella! 

Teams kokoukseen liittyminen onnistuu Teams-
sovelluksella tai selaimella. Jos sinulla ei ole 
Teams-tiliä niin osallistu silloin palaveriin 
selaimella suoraan linkistä. Valitse tuolloin Liity 
vieraana ja kirjoita nimesi, jotta voit liittyä 
kokoukseen vieraana.  Kokouksen järjestäjän 
asetuksista riippuen siirryt joko suoraan 
kokoukseen tai aulaan, josta kokouksen 
osallistujat voivat liittää sinut kokoukseen. 

Palaveriin voi osallistua myös puhelimen Teams-
sovelluksella. Muista ladata sovellus ennen 
kokouksen aloittamista. Tämä saattaa kestää 
muutaman minuutin Internet-yhteydestä 
riippuen. Sovellus on ilmainen.

Seuraavilla sivuilla hieman tarkemmin ohjetta 
palaveriin liittymisestä ja lyhyesti mitä 
toimintoja Teams sisältää.



LIITTYMINEN
TEAMS JA KOKOUKSET 

Sähköpostista tai kalenterista
Olet saanut kutsun Teams-palaveriin sähköpostilla tai suorana linkkinä ja 
sinulla on asennettuna Teams-sovellus. Voit liittyä suoraan kokoukseen 
joko klikkaamalla suoraan sähköpostissa tai kalenterissa olevaa linkkiä 
Liity Microsoft Teams -kokoukseen (Join Microsoft Teams meeting). 

Teams-sovelluksesta
Mikäli Teams-sovelluksessasi näkyy vasemmassa reunassa kohta 
Calendar (Kalenteri) niin pääset liittymään kokoukseen myös sitä kautta. 
Liittyminen tapahtuu täällä joko suoraan kalenterinäkymästä tai 
avaamalla haluttu merkintä ja valitsemalla sieltä Liity. 

Soittamalla puhelimella (lisäpalvelu)
Kutsujilla voi olla myös käytössään palvelu, jossa kokoukseen on 
mahdollista liittyä puhelimella soittamalla. Tällaisissa tilanteissa kutsun 
lopussa on puhelinnumero ja kokoustunnus, joka tulee puhelun alussa 
pyydettäessä syöttää. Tämä on erinomainen tapa liittyä kokouksiin silloin 
kun vaikkapa internet-yhteys ei syystä tai toisesta ole käytettävissä. 
Yleisesti on suositus pyrkiä hyödyntämään Teams-sovellusta aina kun se 
on mahdollista. 

Mobiililaitteella
kokoukseen liittyminen onnistuu joko klikkaamalla kalenterissa tai 
sähköpostissa olevaa linkkiä. Vaihtoehtoisesti voit liittyä käynnistämällä 
Teams-sovelluksen ja valitsemalla sen alareunasta kohdan Kalenteri 
(Calendar), jonka jälkeen kokoukseen pystyy liittymään suoraan 
klikkaamalla Liity (Join) -painiketa. Mobiililaitteella Teams-kokoukseen 
liittyminen edellyttää sen, että Teams-sovellus on asennettu.Voit käyttää 
Microsoft Teamsia iOS, Android ja Windows Phone mobiiliympäristöissä. 
Lataa Microsoft Teams -mobiilisovellus lataussivun (https://aka.ms/
getteams) linkin kautta tai lataa se App Storesta, Windows-kaupasta tai 
Google Playsta. Sovellus on ilmainen asentaa.



Ennen kokoukseen liittymisen viimeistely voit aina tarkastaa mikä äänilaite sinulla on käytössä. Mikäli
et näe haluaamasi laitetta tai väärä laite on valittuna voit vaihtaa laitteen, jolloin liittymisen viimeistelyn
jälkeen kaikki toimii kokouksessa kuten pitääkin. Äänilaite näkyy kuvassa kohdassa 1 ja sitä
klikkaamalla aukeaa kohta 2, josta laitteen saa vaihdettua. 

Äänilaitteiden kanssa alkuun voi tuntua siltä, että aina helposti on valittuna väärä äänilaite. Tämän
haasteen ratkaisuun on kuitenkin simppeli keino, jolla voit aina varmistaa että ääni kulkee oikeita
laitteita pitkin. Mobiililaitteessa äänilähde määrittyy aina laitteen asetusten mukaan. 

ÄÄNILAITTEET (ESIM. KUULOKKEET)
 

TEAMS JA KOKOUKSET 

Laitteet kannattaa kytkeä kiinni ennen kokoukseen
liittymistä tai viimeistään vahvistusruudulta.
Laitteen kytkemisen jälkeen kannattaa laskea
kymmeneen ja jatkaa sitten eteenpäin. Tällä
varmistetaan että tietokoneesi on ehtinyt ottamaan
laitteen kunnolla käyttöön.

Äänilaitteiden testaaminen

Kytke laitteesi kiinni!

Mistä sen sitten tietää, että oikea äänilaite on valittuna? 

Teams-sovellus

Teams toimii erinomaisesti erilaisten äänilaitteiden (kuulokkeet, mikrofonit jne.) kanssa. Yleisimmät
ongelmat äänilaitteiden kanssa johtuvat siitä, että äänilaitetta ei ole valittu tai se ei ole asentunut
oikein koneeseen. Suosittelemme varmistamaan omien äänilaitteiden toiminnan ennen kokoukseen
liittymistä tai viimeistään siinä vaiheessa kun olet vahvistamassa kokoukseen liittymistä. 

Jos haluttu äänilaite ei 
näy niin irroita laite 
tietokoneesta ja kytke 
se uudelleen ja odota 
hetki. Laitteen tulisi 
tämän jälkeen ilmestyä 
valittavaksi. 

Selain
Sama kohta. Napissa 
lukee Laitteet 
(Devices), jonka 
jälkeen laitteen pääsee 
vaihtamaan

Sovelluksessa

Selaimessa

emil.martonen
Stamp



Hyvin todennäköisesti sinulla ei ole käytössäsi
Teams-sovellusta tai kokous on avautunut
selaimeen. 

Tällöin ennen määritysruudun näkymistä tulee
valita haluatko (1) Ladata sovelluksen, (2) liittyä
selaimella vai (3) käyttää sovellusta joka on
asennettu mutta jostakin syystä ei tunnistettu. 

Kun kaikki on kunnossa on jäljellä enää
kokoukseen liittyminen. Liittyminen tapahtuu
klikkaamalla Liity nyt -painiketta. Tämä avaa
yhteyden kokoukseen ja kokoustoiminnot ovat
käytettävissä. 

LIITTYMISEN VIIMEISTELY
 

TEAMS JA KOKOUKSET 

Kun kalenterista tai sähköpostissa olevaa kutsulinkkiä on klikattu tai muulla tavalla saatu Teams
käynnistämään kokoukseen liittyminen ja audiolaitteetkin ovat kunnossa niin mitäs sitten
seuraavaksi? 

Kokemus on aikalailla identtinen riippumatta siitä, että ollaanko Teams-sovelluksessa vai
selaimessa. Pieniä nimi- / ulkoasueroja toki löytyy, mutta yleisluontoisella ohjeella pärjää
molemmissa. 

Liity nyt -ruudulla käyttäjä pääsee audiolaitteiden
lisäksi vaikuttamaan siihen onko (1) Video päällä
kun Liity Nyt -painiketta painetaan tai onko (2)
mikrofoni pois mykistykseltä kun kokoukseen
liitytään. Molempiin valintoihin on mahdollista
vaikuttaa myös kokouksen aikana. 

Mikäli ääni ei kokouksessa kuulu oikein tarkista ensimmäisenä s3, että kaiuttimesi ei ole vaimennettu.
Jos vaimennus ei ole päällä voit muokata äänilaiteasetuksia suoraan kokouksessa valitsemalla kolme
pistettä (...) ja sen alta kohdan Näytä laiteasetukset.  

Kutsua on nyt klikattu, mitäs sitten?

Ennen liittymistä 

Jos Liity nyt -nappi ei näy 

Liittyminen kokoukseen

Ääni ei kuulu tai kuuluu väärästä paikasta



Jos perustoiminnot työkalurivi ei näy, kannattaa
heilutella hiirtä Teamsin ruudulla, tällöin työkalurivi
ilmestyy näkyviin. Työkalurivin sisältä on: 
1) Kokouksen kesto
2) Kamera (Käytössä / Poissa käytöstä)
3) Mikrofoni (Mykistetty / Ei mykistetty)
4) Ruudun- ja sisällönjako
5) Lisää toimintoja
6) Keskustelu (Näytä / piilota)
7) Osallistujat (Näytä / piilota)
8) Poistu kokouksesta

KOKOUSTAMINEN
TEAMS JA KOKOUKSET 

Käyttäjällä on mahdollisuus suorittaa kokouksen aikana useita erilaisia toimenpiteitä ja osallistua
esimerkiksi kokouksen kulkuun. Tässä osuudessa löydät ohjeet yleisimpiin toimintoihin sekä
kuvauksiin mitä niillä voi tehdä. 

Mitäs sitä sitten voikaan kokouksen aikana tehdä? 

Perustoiminnot kokouksessa

1) Kokouksen sisältö, jaot ja videokuva
2) Kokouksen aikaiset toiminnot
3) Sivupalkki, jonka näkyvyys riippuu
siitä mitä valintoja työkaluriviältä on tehty.

Kokoustoimintoihin ja näkymään kannattaa
myös rohkeasti tutustua. Se on paras tapa
oppia uutta ja saada selvyys mitä eri napit
käytännössä tekeävät. 

Yleensä kokouksen osallistujan ei juurikaan tarvitse kokouksen aikana tehdä mitään. Yleisimmin
käytössä olevat toiminnot ovat vaimennukseen liittyvät eli kohdassa (3) korostettu painike kontrolloi
sitä onko mikrofoni käytössä vai ei. 

Mikäli haluat näyttää kokouksessa sisältöä niin kannattaa opetella ja tutustua kohdassa (4)
korostettuun painikkeeseen. 

Mitä osallistuja yleensä tekee kokouksessa? 

Voit poistua kokouksesta klikkaamalla
perustoiminnoista punaista luuria tai
vaihtoehtoisesti sulkemalla koko Teams-
sovelluksen tai selainikkunan. Punainen luuri ei
päätä kokousta kaikilta osallistujilta vaan
ainoastaan sinulta. 

Kokouksesta poistuminen



Jos perustoiminnot eivät ole näkyvissä saat ne
näkymiin tökkäämällä näyttöä. 

1) Kokouksessa näytettävä sisältö ja mahdollinen
videokuva.
2) Oma videokuva (Päälle / Pois)
3) Mikrofoni (Päälle / Pois)
4) Kaiutin vai puhelin, tai joku muu äänilähde
(esim. bluetooth kuulokkeet)
5) Lisätoiminnot (esim. Jakaminen)
6) Kokouksesta poistuminen

7) Kokouksessa tapahtuva keskustelu ja
kokouksen osallistujaluettelo.

KOKOUSTAMINEN PUHELIMELLA
 

TEAMS JA KOKOUKSET 

Liittyminen kokoukseen 

Perustoiminnot kokouksessa 

Kun puhelimessa on klikattu kalenterissa,
sähköpostissa tai Teams-sovelluksessa
linkkiä tai liity-painiketta avautuu laitteeseen
asennettu Teams-sovellus. Liittymisruudulta
on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että onko
mikrofoni vaimennettu liityttäessä tai onko
videokuva käytössä vai ei. Haluttaessa
äänen saa myös ohjattua suoraan
kaiuttimeen. 

Kokoukseen liitytään Liity nyt -painikkeella. 

Voit poistua kokouksesta tökkäämällä
perustoiminnoista punaista luuria. Mikäli kokouksen
ollessa käynnissä siirryt esimerkiksi toiseen
sovellukseen pysyy kokous automaattisesti
avoinna taustalla. 

Kokouksesta poistuminen




